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Як відомо і повідомляло на своєму сайті Громадська спілка 

«Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь», 

26 листопада 2018 року у внутрішньому дворі Окружного 

адміністративного суду м. Києва за погодження та дозволом 

Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) відбувся мітинг мисливців та користувачів мисливських 

угідь, які прийшли підтримати позовну заяву нашого колеги – 

користувача мисливських угідь ТОВ «Метос», що у судовому порядку 

оскаржує законність рішення Міністерства екології та природних 

ресурсів України та Національної комісії з питань Червоної книги України 

Національної академії наук України про внесення лося європейського до 

переліку Червоної книги України. 

На нашу думку, мітинг представниками нашої Асоціації був 

організований на нормальному, законному, культурному та відкритому 

рівні: були виставлені транспаранти у підтримку наших вимог, 

виставлено логотип Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація 

мисливців та користувачів мисливських угідь». Запрошені нами 

представники користувачів мисливських угідь та пересічні мисливці 

тримали транспаранти Асоціації та відмінні символи своїх організацій, 

заздалегідь підготовлені лозунги та засоби агітації – відстоювання своїх 

інтересів, що підтверджували їх законність, правомірність і 

обґрунтування. 

Як і наші опоненти – представники громадських екологів від пана 

В. Борейка, наші представники, колеги та однодумці вигукували свої 

думки, побажання та заперечення вигукам опонентів. 



Захід природно проходив досить емоційно, але достойно та у 

законний спосіб. Прихильники полювання надавали посланцям пана  

В. Борейка висловити свої думки, але і свої принципи відстоювали.  

Все проходило досить пристойно, як воно, зазвичай, і відбувається 

на мітингах, коли опоненти зустрічаються vis-à-vis. 

За проханням керівників Громадської спілки «Всеукраїнська 

асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь» для висвітлення 

подій мітингу були запрошені представники мас-медіа, у тому числі – 

репортери телебачення, які активно фільмували події та брали інтерв’ю 

у активістів та фахівців – учасників. Були присутні репортери «Лісового 

та мисливського журналу» та газети «Полювання та риболовля». 

Між опонентами перебувала пара працівників поліції, яка була 

присутня на заході від початку мітингу.  

Далі відбулася подія, яку не всі навіть відразу помітили: основного 

оратора громадських екологів облили чимось зеленим, схожим на 

медичний препарат – розчин брильянтового зеленого. Не будемо 

висловлювати свою думку про те, що подія деякою мірою нагадувала 

щось на кшталт акції, заздалегідь підготовленою прихильниками 

заборони полювання, і не тільки на лосів. Склалося враження, що 

невеличка купка громадських екологів не могла перемогти сотні 

присутніх прихильників полювання у законний спосіб, тому вирішила 

привернути увагу до події у такий дивний спосіб. 

Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація мисливців та 

користувачів мисливських угідь» у всякому випадку наполягає, що вона 

ніяким чином не причетна до такої провокаційної акції, як обливання 

опонентів медичними препаратами, та взагалі не прихильниця таких дій. 

Окрім того, враховуючи повідомлення пана В. Борейка, що його колега 

пан Павло Вишебаба постраждав від наслідків потрапляння невідомої 

рідини до його очей, Асоціація висловлює пану Павлу щире співчуття з 

цього приводу та безумовно бажає йому скорішого та повного одужання. 



У той же час, представники Громадської спілки «Всеукраїнська 

асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь» вважає за 

необхідне висловити й своє обурення тим, що представники 

громадських екологів незаконно називали законних мисливців 

«вбивцями», що, наскільки нам відомо, може визначатися лише у 

судовому порядку. А добування мисливських тварин на законному 

полювання (не треба плутати із незаконним полюванням – 

браконьєрством!) не називають «вбивством»: його так і називають – 

добування! Взагалі у чемних та законних мисливців слово «вбивство» на 

полювання вважається дурним тоном та неетичним висловом!  

А ось пан Борейко В.Є. у одному із своїх записів на сайті свого 

центру, написав, що він ніколи не брав участі у пограбуванні банку, що 

само по собі це може викликати азарт, на його ж думку. Він вважає, що 

грабувати банки неправильно, як і «розважатися любительським 

полюванням». 

Дивно чути від прихильника, хай екологічних, але законів, що він 

може порівнювати дозволені Законом України дії – полювання, із 

забороненими українськими законами злочинами - грабунком банку. І 

також дивно, що вищеназваний пан не може зрозуміти, що таким 

порівнянням він ображає законослухняних мисливців.  

А такі провокаційні та безпідставні звинувачення мисливців і 

користувачів мисливських угідь – учасників мітингу у тому, що вони були 

«напівп’яні мисливці, які напали на зоозахисників», говорить лише про 

вихованість пана В. Борейка та висвітлює його «методи» «відмивання 

закордонних коштів», за які існує його центр! Ще раз нагадаємо, що 

мітинг контролювали працівники поліції, які не затримали жодного 

порушника правил громадського порядку, жодного нетверезого 

мисливця!  

Ще, на що хотілося б звернути увагу, що характеризує пана  

В. Борейка та його «центр культурних екологів», так це такі його методи: 



мисливці та представники користувачів мисливських угідь, висловивши 

свої думки та погляди, щодо згаданої позовної заяви у Окружному 

адміністративному суді м. Києва та незгоду із позицією громадських 

екологів, не називаючи останніх «нетверезими» чи «незадовільними 

своїм особистим життям», із відчуттям виконаних своїх громадських та 

особистих обов’язків вже покидали територію внутрішнього двору суду, 

постраждалий пан П. Вишебаба вже давно своїм ходом покинув акцію, 

коли «псевдо захисники» лосів не зрозуміло навіщо викликали цілий 

взвод спецпризначенців у касках, бронежилетах та з бойовими 

автоматами?!.  

Окрім того, посилаючись на беззахисність своїх «девчонок-

зоозащитников», пан В. Борейко а ні словом не пояснив присутність на 

мітингу якихось молодиків «титушківської» зовнішності, деякі з яких з 

незрозумілих причин вважали за потрібне сховати свої обличчя від 

публічності.  

 



 

 

Цікаво, хто та які вказівки надає їм телефоном?..  

До речі, нагадаємо тим, хто не знає, що пункт 5 «Положення 

про особисте посвідчення і нарукавну пов'язку члена громадського 

формування з охорони громадського порядку та державного кордону на 

території міста Києва», затвердженого рішенням Київської міської ради 

від 2 липня 2015 року № 660/1524, забороняє застосування елементів 

одягу та інших предметів вжитку, які прикривають обличчя особи 

настільки, що оточуючі позбавлені можливості достовірно 

ідентифікувати особу (головний убір типу "балаклава", непрозорі маски, 

інше).  

Нагадаємо, що згідно із Конституцією України кожний 

громадянин має право користуватися природними об'єктами права 

власності народу відповідно до закону. І ми, мисливці, просимо не 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%EF%F0%E0%E2%EE#w16


заважати нам використовувати наші законні права у законний 

спосіб! Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право 

вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. 

Ми за право громадян України мати та висловлювати свою 

особисту та колективну думку щодо різних питань нашого 

суспільного життя, але пропонуємо й поважати своїх опонентів!  

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! 

 

 

Громадська спілка 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ  

МИСЛИВЦІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ  

МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ» 
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